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 به نام آنکه جان را فکرت آموخت
 خــــــــدا کـــجاســـــت؟

ادی ما، ارزشهای اخالقی و اجتماعی  ما در آن جامعه ما متعلق به جامعه ای هستيم که هيچگونه باور های اعتق
  .جامعه ما شکل البراتوار را دارد همواره در زمين آن باور ها ، انديشه ها و فرضيه ها کشت ميشود. محفوظ نيست

 ديروز دهريون و منکرين خدا با نظام سياسی و حکومتداری کمونيسم که زوج  نامشروع مارکسيسم می باشد  باالی 
در آن زمان با تمام محکوميت که مردم ما به آن محکوم بود جرم و . عه و مردم ما تحميال چند صباح سياست کردجام

مستبدان آن زمان را باور برين بود که دين نماد از دگم و تاريک . گناه اکبر شان خدا باوری و دينداری پنداشته ميشد
خالصه با پيروی از خداوندگار شان دين را افيون .  ردانديشی و عقبگرايی است و حاصلی جز رکود و سقوط ندا

جوامع رقم ميزدند و طوری می پنداشتند هر جامعه که در خود دين داشته باشد آن جامعه محکوم به نيستی است، پس 
 خدا، در مکاتب ابتدائی معلمين) خ(خار و ) خ(خانه، ) خ. (بخاطر بقا و حفظ جامعه هر ديندار محکوم به نيستی است

از اطفال سؤال ميکردند پسر جان خانه چيست؟ سر پناه برای زيست، خار چيست؟ نوع گياه خود رو، خدا کجاست؟ 
طفل معصومانه خاموش می ماند و آن معلم با تمام جفاء که کيان و زيربناء عقيده آن طفلک را در نطفه خشکيده بود 

  . است يعنی اصال خدايی در کار نيستميگويند که خدا"  هموتو"با خنده زهرآگين ميگفت پسر جان 
امروز ديگر دشمنان و دين ستيزان با آن ماهيت ديروزه اش از جامعه ما رخت بر برستند اما دردا که امروز ما 

امروز قرعه بدبختی، مظلوميت و محکوميت دينداران ديگر بنام سيکوالرها زده شده . تاريک تر از ديروز است
ن آراسته با باور های غربی هستند با هر پديده برمحور شکاکيت و حقوق برخورد اينها برخالف کمونستا. است
بر قرآن شک ميکنند گويا کالم خدا نيست، بر عالم غيب که جزء عقيده و باور يک مسلمان را تشکيل ميدهد . ميکنند

از جانب ديگر . داريمشک ميکنند، و در نهايت بر خدا هم شک ميکنند و ادعا دارند ما در زندگی ضرورت بر خدا ن
مدعی هستند انسانها حق انتخاب دارند يعنی اگر فرد اسالم و يا غير آن را منحيث دين خويش انتخاب ميکند حق دارد 
و يا اگر زن افغان لباس برهنه برتن ميکند  باز هم  هيچ ممانعت نيست چون هر انسان حق انتخاب لباس را دارد 

لباس را انتخاب ميکند، واگر تويی مسلمان حق محبت و احترام به فرستاده خدا يعنی بر فرد بستگی دارد هر نوع 
دموکراسی حربه دست و انتخاب .  محمد مصطفی را داری آن فرد ديگر هم حق کشيدن کاريکاتور های آنرا دارد

اقی مانده سيکوالرها  برای حکومتداری می باشد اما تعريف اينها از دموکراسی چه است؟ موضوع گنگ و مجهول ب
باوجوديکه سيکوالر ها برای انسان حق انتخاب قائل اند اما هيچگاه برای جوامع اسالمی حق انتخاب حکومت . است

اسالمی قائل نيستند در حاليکه مردم ما مسلمان هستند، جامعه ما اسالمی است و همه خواستار حکومت اسالمی 
 داده ميشود و آن خانم حق برتن نمودن لباس نيمه برهنه را دارد ميباشند اما چرا برای آن ديگر حق کشيدن کاريکاتور

  پس من مسلمان چرا حق داشتن حکومت اسالمی را ندارم؟
ديروز با استفاده از استبداد و زور ميخواست عقيده و باور ات را از تو بيگيرند بنا عليه استبداد و ! هموطن گرامی

قربانی دادی و با پايان حکومت مستبد و زرگو تهديد و خطر دين هم کاسته ظلم قد علم نمودی، ميليونها انسان شهيد و 
اما امروز الئيک ها ميخواهند باورهای عقيده تی و ارزشهای دينی تو را با استفاده از شکاکيت و استبداد بنياد . شد

 را مدوا شود هيچگاه  اگر مقاومت و سنگرداری تو استبداد و اشغال مادر وطن.اش را از جامعه نيست و نابود کند
پس در پهلوی سنگر های داغ عليه استبداد و اشغال مادر . نميتوانيم با توسل بزور ذهنيت مشکوک را درمان کنيم

وطن، نياز برای  ايجاد سنگر های فکری جهت دفاع از فرهنگ بومی جامعه، اعتقادات و باور های دينی و 
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م جامعه افغانی از ظرفيت باالی فکری و غنی اجتماعی برخوردار عقيده مند. ارزشهای اخالقی مردم مان می باشد
است بنا اميدوارم طبقه دلسوز، دانشمندان و امينان جامعه خالء بوجود آمده را پر نمايند و در دفاع از زينت و غنی 

  .جامعه شان کوشا باشند
اطفال شان را با ذهنی کنجکاو ندان و هيچ پدر نبايد فرز. اليست فلسفی، بجا و استوار بر اساس عقلخدا کجاست؟ سؤ

بلکه در عوض همت بخرچ بدهند و داشته های عقيده . االت فلسفی و عميق شان مورد توبيخ و سياست قراردهندو سؤ
  .تی شان را افزون بخشند تا توانمندی جواب قناعت بخش موافق با منطق اطفال و بزرگان را پيدا نمايند

چقدر زيبا آن .  به حرفهای ديکارت در اثبات وجود خداوند اندکی خيره ميشدندای کاش منکرين خدا بدون تعصب
. شک کردن در نهايت يعنی انديشيدن:  دانشمند و فيلسوف وجود خود و خدای خود را اثبات ميکند آنجاکه ميفرمايد

 می خواهم در ی منول. پس ال اقل اين را می توان پذيرفت که من می انديشم. وقتی شک می کنم، يعنی می انديشم
له می انديشم، پس حداقل أيقت وجودم چيست؟ و چون به اين مسله که حقأله بينديشم، اين مسأمورد اساسی ترين مس

بنابر اين اگر می انديشم، بايد بپذيريم که من . چيزيکه در جهان هستی می توانم تشخيص دهم اين است که می انديشم
 .می انديشم پس هستم: می کنم، وجود دارمکسی هستم که فکر می کنم و چون فکر 

پس دور از عقل نيست . ول هستی من است؟ ترديدی نيست که من خود را نيافريده امؤولی چه کسی يا چه چيزی مس
اگر نتيجه بگيريم که موجودی بزرگتر از من، مرا به وجود آورده که کامل تر، بی نقص تر، آگاه تر و داناتر از من 

  ١.بنابر اين می توان گفت که خدا وجود دارد. در يک کالم به آن خدا می گوييماست، موجودی که 
 روابط علم با دين چندان دوستانه نبود بلکه اکثرا ديده ميشود در اين قرون دست علم بر ٢٠ الی اواسط ١٨در قرون 

 تشويش خدا ستيزی ًءبنا. يخن دين و از جانب ديگر علم تحت شديد ترين امواج نقد و بد گويی دين قرار گرفته است
. سبب شد تا طبقه روحانيون و دينداران از خشونت و تعصب کار گيرند جهت سرکوبی علم تجربی و دانش ورزان
 آنچه در عقب اعمال خشک ديندار نماها نهفته بود حقيقت انکار ناپذير است و آن اينکه نزد روحانيون و دينداران آن

له شعاری بوده و آنها با خود داشته ها و اندوخته های کافی جهت اثبات وجود أزمان و مکان موضوع خدا باوری مس
  . چرا اگر با خود انديشه ميداشتند هيچگاه تعصب نمی ورزيدند و دست به خشونت نمی زدند. پروردگار نداشته اند

  :شودخرده گيری و ايرادات منکرين خدا و نقادين با پشتوانه علمی در چند نقطه محدود خالصه مي
 شاهد  هيچ«):   آمريكايي ؛ فيزيک دانPagels( َپِجلز  گفته به.  وجود ندارد اي  شيوه  وجود خدا، هيچ  اثبات براي: اوًال
   .»  نداريم  طبيعت  شده  شناخته  قوانين  وراي  يا غايتي  و اراده طبيعت  جهان   بر وجود خالق علمي
  ):  انگليسي ؛ فيزيک دانW. Bonner(بونر   قول به.  دهد  ما پاسخ  سؤال هاي ام تم تواند به  مي  تنهايي  به علوم:  دوم
   در توضيح اگر دانشمندي.  آند  فراهم  عقالني ، تبيين هايي  واقعي  جهان حوادث   تمام  براي  آه  است  اين آار علم «

   آند، بايد از داوري  را تبيين اي لهأتواند مساگر ن.   است ود دور شده خ  علمي  شود، از حرفه  خدا متوّسل ، به چيزي
   .»  خواهد يافت  عقالني  تبيين  آن  نهايتًا براي  بپرهيزد و بايد باور آند آه  آن درباره
  :گويد  مي  َوينبرگ  آه چنان.  ندارد  طبيعت  ماوراي  به  و نيازي ، خودآفاست  طبيعت جهان:  سوم

به   ــ  فيزيكي  در علوم  و هم شناسي   در زيست  را ــ هم  جهان توانيم  ما مي  آه  است  بسيار مّهم ، اين  نظر من به «
  . »٢ خدا نباشد  دخالت  به  نيازي  آه  آنيم  تبيين اي گونه 

کار است و نه انجام يعنی جهان از ازل بوده و تا ابد خواهد بود نه آغازی در . فرضيه طرح جهان ساکن: چهارم
مبنی بر همين فرضيه جورج پوليتزر در کتابش تحت عنوان اصول اساسی فلسفه، به ارتباط اساسی .  خواهد داشت

  : اذعان کرده و می افزايد" جهان هدف آفرينش نبوده است" قالب جهان که 
برای قبول . چی به هستی می گراييداگر چنين بود آنگاه می بايستی جهان بالفاصله توسط خدا آفريده می شد و از هي

 به خلقت، بايد در درجه اول وجود زمان را در حالی که جهان وجود نداشته است قبول کنيم و اينکه چيزی از نيستی
  .٣له ای است که علم نمی تواند تسليم ان شوداين مسأ. هستی شکل گرفته باشد

ر می کوشند تا جواب علمی به نها بيشتآ. جود خدا می باشدبر عدم ضرورت واينها نقاط کليدی و داليل عمده دهريون 
ال بدهند، ميخواهند تا تصوير علمی از مهمترين موضوع يعنی خلقت طبعيت داشته باشند و دست خالق را در هر سؤ

که علم با تعريف امروزی اش  دست آورد جديد بشری است و از جانب ديگر سر ياما از آنجائ. خلقت آن کوتاه نمايند
و کار علم بر طبعيت محدود ميشود؛ پس با چنان محدوديت آيا علم ميتواند تصويری از علت اجنبی و بيگانه ای 

ال در واقع تاديب غير مستقيم علم است بر گستاخی ها و جسارتهايش و سدی است برای اين سؤمعلول طبعيت بدهد؟ 
ن موضوع چنان کمر علم را خميده ساخت حتی اي. پذيريش فرضيه و داده های علم در عرصه انکار وجود خداوند

انسان باوجوديکه علم توانست ذهن انسان غربی را آزاد از قيود و تکاليف مذهبی نمايد اما هيچگاه تفوق نيافت تا 
آمار نشان ميدهد اکثر غربيان بوجود خداوند باور دارند و .  د بر انکار وجود پروردگارش بسازدغربی را متقاع
  . ر عاجزی ميکنند يعنی برايشان مشکل است تا تصميم بگيرندبعضی هم اظها

                                                 
  آسنائی با فلسفه غرب ١
  ئله خدا باوریفزيکدانان غربی و مس ٢
  شناخت خدا از طريق برهان ٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   آن  ضعيف تر از فعلي دارد، آمي  مي  نگه  را در آنار هم  هسته  پروتون ها و نوترون هاي  آه اي  هسته اگر نيروي
ند و اتم ها شد  نزديك تر مي  هم  قويتر بود، پروتون ها به اگر آميآن   شد و عكس  نمي  تشكيل بود، هرگز اتمي

 فکر نکنم هيچ عاقلی براين درستکاری و ظرافت تصادف اطالق کند .٤آمدند  بوجود نمي  هيچگاه  و زمين وستارگان
  پس اين مدبر دانا و توانا کی است که چنان تدبر و ظرافت را در خلقت طبعيت بخرچ داده است؟

 طبيعی از روی تصادف اسيد های آمينه را  غيریاز جانب ديگر فرضيه تکامل نيز مدعی برآنست که مولکولها
ساخته و اسيد های آمينه از روی تصادف پروتين، و در نهايت پروتينها دوباره از روی تصادف موجودات زنده را 

با اين حال، احتمال وجود تصادفی يک موجود زنده کمتر از احتمال ساخت برج ايفل در حالت مشابه . شکل دادند
  .رين سلول بدن، پيچيده تر از ساختار های دست بشر در دنيا می باشداست زيرا حتی ساده ت

چگونه ممکن است فکر کنيم که هماهنگی در دنيا از روی اتفاق صورت گرفته است در حالی که هماهنگی فوق 
 جهان، که هر: العاده طبيعت حتی با چشمان غير مسلح قابل مشاهده است؟ اين ادعايی غير منطقی است که بگوييم

   ٥.گوشه اش خبر از وجود خالقی را می دهد خود آفريننده خويش بوده است
  :گويد  مي  ديويس پل
پس .  ديگر  يا مبناي  قوانين ، مجموعه خدا، منطق:  وجود بپذيريم  و مبناي   اصل  عنوان  را به دير يا زود بايد چيزي« 
   پيرو اديان  آه  هستم  جزء دانشمنداني من. مانند  مي  باقي...  تجربي  علم  ظرفيت ، وراي ، همواره  نهايي پرسش هاي 

 عميقتر  ، بايدموردي  نظر من به...  باشد  بوده  هدف  بي  حادثه  جهان  آه آنم  انكار مي همه  با اين  نيستند، ولي متداول
   تعريف  ذوق و نوع   به  مربوط را خدا بنامد،  مورد عميق  بخواهد اين  آسي اينكه.  باشد  وجود داشته  توضيح براي
  ٦.» اوست

در واقع بدن انسان چنان لبريز از نشانه های وجود خداوند می باشد که در هيچ دائره المعارف دو جلدی هم جا نمی 
دنيا سر شار از کثرت موجودات زنده، از تک سلولی تا گياهان، از . فقط بدن انسان الزمه انديشه نمی باشد. گيرد

اگر شما يک مشت خاک را بر داشته و به آن نگاه . موجودات دريايی و از پرندگان تا خزندگان می باشدحشرات تا 
له برای هوايی اين مسأ. گيهای گوناگون پيدا کنيدکنيد، حتی در درون آن می توانيد موجودات زنده متعددی را با ويژ

جودات زنده بيشمار وجود دارند که اسامی شان حتی بر روی پوست شما مو. که آنرا تنفس می کنيد نيز صدق ميکند
در روده های تمام موجودات زنده، ميليونها باکتری يا موجودات زنده تک سلولی وجود . برای شما آشنا نمی باشند

وقتيکه ما به . تعداد حيوانات در دنيا به مراتب بيشتر از تعداد انسانها می باشد. دارند که به عمل هضم کمک می کنند
ای گياهان نيز نظری می اندازيم به اين نکته پی می بريم که نقطه ای در زمين ياقت نمی شود که در آن حيات دني

تمام موجوداتی که در حوزه ميليونها کيلومتر مربع پخش می باشند، ساختار بدنی متفاوت، زندگی . وجود نداشته باشد
 ادعا کنيم همه اينها از روی تصادف و بدون هدف يا اينکه. متفاوت و سهم متفاوت از توازن بوم شناختی دارند

هيچ اتفاق تصادفی نمی تواند به يک چنين دستگاه پيچيده ای تبديل . قصدی بوجود آمده اند ادعايی مضحک آور است
  .شود

چيزی پس چه . معينی بکار خود ادامه می دهد" خود آگاهی"تمام اين شواهد ما را به اين نتيجه می رساند که جهان با 
   ٧منشاء اين خود آگاهی است؟

  : گاليله
  »شود  مي ، متجّلي  انجيل  مقّدس هاي ، بيشتر از جمله طبيعت خداوند در اعمال« 

  :  نيوتون قول
 موجود   يك  تدبير و حاآميت تواند در نتيجه دار، تنها مي دنباله هاي   و ستاره  خورشيد و سّيارات  نظام  زيباترين اين« 

  .»انا پديد آيددانا و تو
اگر بر کشفيات جديد علمی که نقد بر ادعا های منکرين خدا می باشد بپردازيم  مقاله طويل شده سبب ماللت خاطر 

اما باکمال تواضع حرف ما به دهريون و منکرين خدا که سنگ علم را بر سينه ميکوبند، . خواننده محترم ميگردد
امروز نه تنها شما پشتوانه علمی نداريد بلکه . بازوان تان دور اندازيدحداقل امروز ديگر دست بندهای علمی را از 

  .از قضاء روزگار فرآورده ها و کشفيات جديد علمی عليه ادعا های خدا ستيزانه است
بعضا گفته ميشود خداوند در هر کجا . در اخير خدا کجاست؟ جواب قرآن اينست که خداوند مستقر بر عرش می باشد

ن قول از تائيد قرآن برخوردار نيست بلکه خداوند به علم خود هرجا است يعنی به علم خود آگاه از حضور دارد، اي
 . به عباره ديگر هيچ چيزی  خارج از دايره علم و آگاهی پروردگار عالم نيست. هر چی است

َلى اْلَعْرِش َيْعَلُم َما َيِلُج ِفي اْلَأْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َع
  ٤ آيه –سوره الحديد   ﴾٤﴿َينِزُل ِمَن السََّماء َوَما َيْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُآنُتْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر 

                                                 
  فزيکدانان غربی و مسئله خداباوری ٤
  شناخت خدا از طريق برهان ٥
  فزيکدانان غربی و مسئله خداباوری ٦
  شناخت خدا از طريق برهان ٧
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 را در شش روز باز مستقر شد بر عرش ميداند آنچه در می آيد  به اوست آنکه آفريد آسمان ها و زمين: ترجمه
زمين و آنچه بر می آيد از آن و آنچه فرود می آيد از آسمان و آنچه باال ميرود اندر آن و او با شما ست هرجا که 

  .باشيد و خدا بآنچه ميکنيد بينا ست
  
  
  
  

     
  
   
  
  
 


